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PROJETO DE LEI Nº 151-03/2015 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de direito real 
de uso de bem imóvel público à Liga 
Feminina de Combate ao Câncer de Estrela. 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de uso 
onerosa de bem imóvel público à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela, 
inscrita no CNPJ sob nº 04.835.060/0001-85, com sede na Rua Tiradentes, nº 719, 
Apto 102, Bairro Centro, Estrela/RS. 

 
Art. 2º O imóvel referido no artigo anterior, objeto desta concessão, refere-se a 

uma sala com 60,0750m², localizada na Rua Coronel Mussnich, nº 235, Bairro Centro, 
neste Município de Estrela/RS. 
 

Art. 3º A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo mesmo período do Termo 
de Concessão Remunerada de Uso de Imóvel não Residencial firmado entre o Instituto 
de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS e o Município de Estrela. 
 

Art. 4º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei, serão 
outorgadas por contrato celebrado entre as partes, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 5294/2014, relativo à questão.  

 

Art. 5º A rescisão do contrato, sem direito a qualquer indenização, se dará, se a 
entidade der destino diverso ao imóvel, que não seja para o fim solicitado.     

 

Art. 6º Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta da 
concessionária. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 18 de agosto de 2015. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 18 de agosto de 2015. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 151-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos, para análise dessa Câmara de 

Vereadores, o Projeto de Lei nº 151-03/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar concessão onerosa de direito real de uso de bem imóvel público à Liga 
Feminina de Combate ao Câncer de Estrela. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
que tramita na Prefeitura Municipal de Estrela sob nº 5294/2014 e tem como objetivo a 
concessão de bem imóvel público à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela. 

No ano de 2014 o Governo Municipal solicitou a concessão 
de uso da sala localizada na Rua Coronel Mussnich, nº 235, Bairro Centro, Estrela/RS, 
de propriedade do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com o 
objetivo de ceder o mesmo para Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela. 

Em março de 2015 foi assinado o Termo de Concessão 
Remunerada de Uso de Imóvel não Residencial, firmado entre o Instituto e o Município. 
O Município ficará responsável pelo pagamento ao aluguel da sala após o período de 
carência, restando como ônus para Liga apenas as despesas com água e luz e demais 
instalações que se fizerem necessárias.  

A Liga é uma entidade de caráter beneficente que busca, 
sem fins lucrativos, combater o câncer através de trabalho voluntário de prevenção 
junto à comunidade. Trabalhando juntamente com a comunidade, a Liga usa a 
conscientização da prevenção como sua principal ferramenta. 

Segue em anexo, cópia do Termo firmado com o Instituto 
de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise desta Câmara e posterior emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


